Modalităţi de vizionare a interviurilor realizate în cadrul
Centrului de Istorie Orală – C.N.S.A.S.,
coordonat de Serviciul Programe Educaţionale – Direcţia Cercetare, Expoziţii, Publicaţii
Cine poate studia arhiva de istorie orală?
În scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei comuniste, C.N.S.A.S. pune la
dispoziţie, pentru vizionare, interviurile video şi audio realizate în cadrul Centrului de Istorie
Orală - C.N.S.A.S. (coordonat de Serviciul Programe Educaţionale - Direcţia Cercetare,
Expoziţii, Publicaţii).
Interviurile pot fi vizionate de cercetătorii externi acreditaţi la C.N.S.A.S., de angajaţii
C.N.S.A.S., precum şi de alţi cercetători şi specialişti în domeniul ştiinţelor socio-umane, de
studenţi, masteranzi şi doctoranzi etc.
Cercetătorii care vizionează interviurile au obligaţia să respecte şi să ocrotească viaţa
intimă, familială şi privată a persoanelor menţionate în cadrul interviurilor, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Informaţiile din interviuri vor fi utilizate doar în scopuri ştiinţifice şi educaţionale.
Cum se obţine o aprobare de acces la interviurile de istorie orală?
Pentru a avea acces la baza interviurilor video şi audio realizate în cadrul Centrului de
Istorie Orală, trebuie parcurse următoarele etape:
1. Completarea formularului cererii de acces la arhiva de istorie orală a C.N.S.A.S.
(care se găseşte la sediul C.N.S.A.S. sau pe site-ul C.N.S.A.S. – Centrul de Istorie Orală).
Toate rubricile cererii trebuie completate în mod explicit, cererile incomplete fiind respinse.
2. La cererea de acces se ataşează o copie de pe actul de identitate al solicitantului,
precum şi un material explicativ (scrisoare de intenţie), în care se va detalia, pe
răspunderea solicitantului, forma de valorificare ştiinţifică a informaţiilor din interviuri.
Documentele enumerate mai sus se pot trimite:
a) prin poştă – pe adresa instituţiei noastre: C.N.S.A.S., Str. Matei Basarab nr. 55-57, cod
030671, sector 3, Bucureşti (persoane de contact: d-na Cristina Anisescu şi d-na Florentina
Budeancă);
b) prin fax – la numărul: 0374.189.147 (în atenţia persoanelor de contact menţionate mai sus).
3. După înregistrare, cererea de acces este predată Centrului de Istorie Orală din
cadrul Serviciului Programe Educaţionale şi înaintată spre aprobare Preşedintelui Colegiului
C.N.S.A.S.
4. Preşedintele Colegiului C.N.S.A.S. analizează cererea şi aprobă sau respinge
motivat accesul solicitantului la arhiva de istorie orală.
5. În funcţie de rezoluţia Preşedintelui Colegiului C.N.S.AS., solicitantul va fi anunţat
telefonic sau prin e-mail şi programat pentru vizionarea interviurilor la sala de lectură.
6. C.N.S.A.S. va pune la dispoziţia solicitanţilor interviurile menţionate în cererea
acestuia.
Nu se vor elibera copii ale interviurilor.

